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Europalia wenst u prettige feestdagen en alvast het allerbeste voor 2014!
Met de feestdagen breekt tevens de laatste week aan voor verschillende tentoonstellingen van
europalia.india. Mis uw kans dus niet om nog een bezoekje te brengen aan:
India belichaamd >05.01, Anish Kapoor >05.01, Water Art Walk >05.01, Jean
Robie >03.01,Tempels, forten en paleizen >05.01, Nalini Malani >05.01, India ontmoet het
MAS >12.01

India belichaamd - laatste dagen!
India belichaamd, sluit binnenkort zijn deuren. Deze unieke tentoonstelling
die zowel in de pers als door het publiek heel positief onthaald wordt, is de
grootste tentoonstelling over en met Indiase kunst van de laatste dertig
jaar. Voor India belichaamd werden niet minder dan 300 kunstwerken uit
tientallen Indiase musea en privécollecties samengebracht. Een
voorsmaakje…
Op 5 januari gaat de tentoonstelling onherroepelijk dicht – mis uw kans dus
niet!
De tentoonstelling is geopend op 24 en 31 december tot 16u. Vanavond, 26
december en 2 januari kunt u de tentoonstelling ook ’s avonds bezoeken, tot
21u.

Cultuur onder de kerstboom: schenk een europalia.india
combiticket
De feestdagen zijn het uitgelezen moment om vrienden of familie een
beetje cultuur cadeau te doen. Profiteer van de vrije tijd tijdens de
kerstvakantie en kom de Indiase cultuur opsnuiven in het Paleis voor
Schone Kunsten. Schenk een combiticket (India belichaamd + Indomania)
om te genieten van twee toptentoonstellingen over India aan verminderde
prijs (audiogids inbegrepen).
Ook de exposhop van europalia.india is de ideale plek om het vele mooisdat
India te bieden heeft te ontdekken.

De laatste evenementen van het jaar 2013
Vanavond en vrijdag werken drie bekende Belgische muzikanten
(accordeon, tuba & trombone en cello) samen met componist en Indiaas
percussievirtuoos Trilok Gurtu in Leuven en Genk. Op zaterdag
presenteert dansgroep Panghat elf verschillende traditionele en sacrale
dansen in CC De Meent in Alsemberg.
Op donderdagavond kunt u steeds profiteren van de nocturnes om een
bezoek te brengen aan India belichaamd en Indomania in Bozar. Vanavond
kunt u daarnaast ook de gunstige werking van de Ayurveda ontdekken
tijdens de conferentie Ayurveda, moeder van de geneeskunst. Na de
conferentie (in zaal M) kunt u gezellig napraten bij een lekkere kop Indiase
thee in het Infopoint van europalia.india, tegenover Bozar.

De tentoonstellingen leven verder… bij u thuis!
Op zoek naar origineel meubilair of materiaal om uw huis te decoreren? De
volledige uitrusting (minus de kunstwerken) van de tentoonstellingenIndia
belichaamd en Indomania wordt binnenkort verkocht. Glazen stolpen,
sokkels, krukjes… kom een kijkje nemen en geef dit materiaal een tweede
leven. U kunt nu al enkele meubels online bekijken. Binnenkort zijn alle
objecten online consulteerbaar viawww.kringloopexpo.be.
Contactpersoon, enkel via mail: anne.doumbadze@europalia.eu

Europalia.india gaat verder in 2014…
De programmatie Indiase muziek en dans gaat verder vanaf 12 januari –
reserveer nu uw tickets voor:
MUZIEK: Quatuor Tana, Madhup Mudgal & Ragini Trio, Prasanna &
MannGold de Cobre
DANS: Kerala Kalamandalam, Belgium meets Bollywood, Revanta Sarabhai
CONFERENTIE: Objets et croyances de l'Inde in Grand Hornu Images

Ontdek het volledige programma
Het programmaboek kan je nog steeds online doorbladeren.
Voor nieuws ‘heet van de naald’ kan je ons volgen op Facebook en Twitter!

